
Lodi, dnia 03.01.2014 r. 

OBWIESZCZENIE 
W6jta Gminy Nowosolna 

o moiliwoSci zapoznania sie z caloiciq zgromadzonego materialu dowodowego 
przed zakonczeniem postqpowania w sprawie wydania decyzji o Brodowiskowych 

uwarunkowaniach 

Na podstawie art. 10 !j 1 w zwiqku z art. 49 ustawy z dnia 14 czenvca 1960 r. - Kodeks 
postqpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.267) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 
paidziernika 2008 roku o udostqpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na Srodowisko (t.j. Dz. U. z 
20 13 r., poz. 1235 z p6in. zm.) 

zawiadamiam 

strony postqpowania o mozliwoSci zapoznania siq z caloiciq zgromadzonej dokumentacji w 
prowadzonym postqpowaniu w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsiqwziqcia mogqcego zawsze znaczqco oddzialywab na Srodowisko, t.j.: ,,projektowanego 
okrodka nadawczego L6di Dqbrowa zlokalizowanego we wsi Dqbrowa, w gminie Nowosolna", na 
dzialce o nr ew. 149, wszczqtego na wniosek Pana Ryszarda Chlebdq koordynatora ds. zarzqdzania 
ochronq Srodowiska, dzialajqcego w imieniu inwestora - EmiTel sp. z 0.0. z siedziba, w Warszawie, 
ul. Woloska 22. 

Przed wydaniem decyzji o Brodowiskowych uwarunkowaniach strony moga, wypowiedzieb 
siq, co do zebranych dowod6w i materialbw, przedstawib swoje stanowisko i ewentualnie zglosiC 
wnioski dowodowe w sprawie, jak i zlozyC wszelkie dokumenty, kt6re moglyby mieC wplyw na 
wynik sprawy, w siedzibie Urzqdu Gminy Nowosolna, 92-703 L6di, ul. Rynek Nowosolna 1, I 
piqtro, pok. 9, w terrninie 7 dni od dnia dorqczenia niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 
ustawy Kodeks postqpowania administracyjnego, zawiadomienie uwaia siq za dokonane po 
uplywie 14 dni od daty publicznego ogloszenia. Obwieszczenie niniejsze podaje siq do publicznej 
wiadomoSci na okres 14 dni, poprzez wywieszenie na tablicach ogloszen Urzqdu Gminy 
Nowosolna, Solectwa Kopanka, Urzqdu Miasta Eodzi, zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzqdu Gminy Nowosolna (www.nowosolna.bip.net.pl), w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzqdu Miasta Lodzi (www.bip.uml.1odz.pl). Po uplywie ww. terminu decyzja konczqca 
postqpowanie, zostanie wydana na podstawie zebranych material6w i dowod6w. 

Zlozone uwagi i wnioski zostana, rozpatrzone przez Whjta Gminy Nowosolna przed 
wydaniem decyzji kohczqcej postqpowanie administracyjne. 

Z uwagi na powyzsze nie jest mozliwe dotrzymanie terrninu okreSlonego dyspozycja, art. 35 
Kodeksu postqpowania administracyjnego, w zwiqku z czym stosownie do treSci art. 36 $ 1, 
wyznacza siq nowy termin zalatwienia sprawy do dnia 14.02.2014 r. 


